
تســـعى غرفة عجمان في امارة عجمان إلى تحقيق رؤية صاحب الســـمو الشـــيخ حميد بن راشـــد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم امارة عجمان والتي 
تتمثـــل باالرتقـــاء بالمكانـــة االقتصادية التنافســـية لإلمـــارة من خالل ابـــراز خدماتها لكافة القطاعـــات االقتصادية التـــي تتضمن القطاعات التجاريـــة والصناعية 

والزراعية والمهنية لتكون االمارة األكثر تنافسية على مستوى الدولة، استنادا إلى رؤية األمارة واستراتيجية اإلمارات لالبتكار وجائزة عجمان للتميز. 
ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف تطبق الغرفة نظام فعال ومتكامل لالبتكار على مســـتوى الغرفـــة الذي يعزز جاهزية الغرفة للمســـتقبل ليمّكنها من تحقيق أهداف 
خطتهـــا االســـتراتيجية ووضـــع الخطط االســـتباقية بعيدة المدى وقدرتها على التأقلم مع المتغيرات في بيئة عملهـــا، بما يضمن تحقيق توجهات االمارة في 

المجال االقتصادي لتكون االمارة من البيئات الجاذبة لالستثمار واالعمال على مستوى العالم.

1.  تطوير قدراتنا الداخلية المتعلقة باالبتكار.
2.  توفير األدوات والموارد الالزمة لزيادة فعالية االبتكارات الجديدة المقدمة إلمارة عجمان

3.  تطوير ونشر سياسات جديدة تحفز االبتكار الرائد عالميًا في مجال دعم االعمال والرياديين على مستوى االمارة. 
4.  تشجيع التفكير بطريقة مبتكرة والبحث عن أفكار مبدعة في مجال دعم االعمال والترويج للفرص االستثمارية الرائدة عالمًيا.

5.  التعامل مع كافة األفكار الجديدة بما يضمن تحقيق المساواة والموضوعية والشفافية، بغض النظر عن مصدرها.
6.  دعم البحث والتطوير الجديد في مجال دعم االعمال التجارية والصناعية واستدامتها.

7.  بناء والحفاظ على المعارف الحالية والمستقبلية المتعلقة بمجال دعم االعمال التجارية والصناعية واستدامتها. 
8.  دعم المبتكرين في تطوير ابتكارات جديدة جديرة بالحصول على حقوق الملكية الفكرية.

9.  تنمية شـــراكات جديدة عبر مجموعة من االتفاقيات - مع كل من القطاعين الحكومي والخاص والشـــركات الناشـــئة - من أجل بناء بيئة جاذبة لإلعمال 
واالستثمار لتحقيق أهداف الطريق إلى الخمسين عام المقبلة.

10.  االســـتفادة من ممارســـات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة مثل إنترنت األشـــياء، والذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة والتحليالت التنبؤية 
لتعزيز االعمال التجارية والصناعية واستدامتها

11.  تبني أفضل الممارسات في مجال تصميم بيئة داعمة لإلعمال على مستوى االمارة، وتعزيز السياسات الحكومية التي تحفز استخدام هذه الممارسات 
في جميع أنحاء االمارة.

تتعهد الغرفة للموظفين ولمجتمع امارة عجمان - بما يلي:

ولتحقيق هذا الميثاق تلتمس الغرفة من المجتمع ما يلي:

مشـــاركة األفـــكار الجديـــدة مـــن اجـــل تمكيـــن 
غرفة عجمان مـــن تقديم ابتكارات ذات قيمة 

مضافة للمجتمع 

مشـــاركة قصـــص نجـــاح تطبيـــق األفـــكار الجديـــدة علـــى 
مســـتوى المجتمـــع مـــن خـــالل اســـتخدام كافـــة وســـائل 

االتصال المتاح.

المساهمة في تطبيق األفكار 
على مستوى المجتمع.

المشـــاركة فـــي ورش العمـــل والـــدورات وغيرهـــا مـــن الفاعليـــات 
واألنشـــطة التي سنطلقها للمســـاعدة في صقل أفكارك الجديدة 

وفق أفضل الممارسات.

التأكـــد من أن األفكار الجديدة التي تشـــاركها 
معنـــا هي أفكارك الخاصـــة ، بحيث يكون لك 

الحق القانوني في استخدامها.

مــيــثــاق االبــتــكــار

المســـاهمة فـــي تبني االبتـــكارات 
دعمهـــا  علـــى  والعمـــل  الجديـــدة 

بشكل مستمر.

المدير العام



General Manager

INNOVATION CHARTER

Ajman Chamber seeks to achieve the vision of His Highness Sheikh Humaid Bin Rashed Al Nuaimi member of supreme 
council, the ruler of Ajman Emirate represented by raising the economic competitiveness  of the Ajman Emriate through 
highlighting its services to all economic sectors including  commercial, industrial, agricultural, and professional capabilities to 
be among the best and most competitive Emriate at the country level, based on the Ajman Emriate Vision and the UAE’s 
national strategies, and Ajam Excellence Program.
To achieve these, the Chamber has embarked on a bold new program integrating Future Shaping, Innovation, into a single 
program that builds within the Chamber the capabilities needed for the future, enhancing its readiness  for the future by 
enabling it to develop proactive, long-term strategies for both shaping the future and transforming itself, to ensure achieving 
the economic direction of the Emriate  so that it can be one of the most  attractive environment  for investment  at  the UAE 
and worldwide. 

1. Fully develop our internal capabilities in the practices of Innovation. 
2. Provide the tools and resources needed to be highly effective at delivering new innovations to Ajman Emirate.
3. Develop and deploy new policies that stimulate world-leading innovation in business and support entrepreneurs at the 

Emirate level.   
4. Seek out and encourage bold new thinking, and imaginative new ideas – from everywhere – about world-leading 

business support and promoting investment opportunities.
5. Consider all new ideas equally, objectively, and transparently, regardless of their source.
6. Support new research and development in the field of supporting commercial & industrial business and its sustainability.
7. Build and maintain knowledge about the present state of the art and the emerging future state of the art in the field of 

supporting commercial and industrial business and its sustainability.
8. Support innovators in imagining and developing new innovations worthy of Intellectual Property Rights.
9. Cultivate new partnerships across a spectrum of firms – in both the public and private sectors, and both startup and 

established – to build the business ecosystem needed to achieve the next 50 years’ goals.
10. Leverage advanced 4th industrial Revolution practices and technologies like Internet of Everything (IoE), Artificial 

Intelligence, 3D printing, Big Data, and Predictive Analytics to drive intelligent connectivity to reinforce commercial 
business and ensure its sustainability.

11. Adopt the best practices in designing supportive environment for business at the Emriate level and support the 
government policies that eager to use such practices at the emriate level.

The Chamber therefore commits the following to its
employees s and to Ajman community – a commitment to:

In order for the Chamber to fulfill these
commitments, it asks the following of society:

Share new ideas to enable Ajman 
Chamber to introduce a value-added 
innovation to the community. 

Share the new ideas implementation success 
stories at the community level using different 
communication tools.

Contribute toward the 
implemntation of ideas 
at the community level.  

Participate in the various public workshops, 
educational sessions, and other events we will host to 
help inspire and capture your imaginative new ideas.

Ensure that the new ideas you 
share us are your own, so that you 
will have the legal right to use them.

Contribute toward adopting 
and supporting innovation 
on a continuous basis.


